TÜGİM - Tüm Girişimci ve İş Mentorları Derneği
Mentor Kartı
Adı
KALDE

Soyadı
ERNART
Mentor kısa tanıtım

Yapımcı, yönetmen olarak televizyon, mobil içerik, web videosu ve reklam sektöründe 3 şirket
kurdum. 2500 üzerinde içerik ürettim. Stereoscopic3D, hologram, interaktif 360VR
teknolojileriyle dünyadaki ilk örnekleri tasarlayıp üreten ekiplerle ortak çalıştım. 2012 yılından
beri odak noktam interaktif video teknolojisi, 2015 yılında ise "kurumsal online eğitim"
konusunda, 2017 yılından beri ise kurucularından olduğum GMPLY interaktif video uzaktan
eğitim platformu ile kurumsal eğitim sektöründeyim. 2017 yılında İTU Çekirdek girişimi olarak
BigBang girişimcilik yarışmasında finale kalan ve yatırım alan ekiplerden biriydik. Daha sonra
Innogate programına seçilerek Amerika'ya gittik ve Innogate programı tarihindeki ilk yerinde
satış yapan ekip olduk. İtü Çekirdek, İtü Magnet, Workup kuluçka ve hızlandırıcılarından
eğitimler aldık. Halen GMPLY'in COO'su olarak çalışıyorum.

Özgeçmiş
Yapımcı, yönetmen olarak televizyon, mobil içerik, web videosu ve reklam sektöründe 3 şirket kurdum. 2500 üzerinde içerik ürettim. Stereoscopic3D, hologram,
interaktif 360VR teknolojileriyle dünyadaki ilk örnekleri tasarlayıp üreten ekiplerle ortak çalıştım. 2012 yılından beri odak noktam interaktif video teknolojisi.
2017 yılında İTU Çekirdek girişimi olarak BigBang girişimcilik yarışmasında finale kalan ve yatırım alan ekiplerden biriydik. Daha sonra Innogate programına seçilerek
Amerika'ya gittik ve Innogate programı tarihindeki ilk yerinde satış yapan ekip olduk. İtü Çekirdek, İtü Magnet, Workup kuluçka ve hızlandırıcılarından eğitimler
aldık. Halen GMPLY'in COO'su olarak çalışıyorum.
Tugim mentoru olarak 2019 yılından beri Boğaziçi Üniversitesi TTO'da Tubitak Bigg programı jürisi ve mentorluğunu yapıyorum.
Dijital Dönüşüm Merkezi mentoruyum.
2020'de İstanbul Ticaret Üniversitesi TTO'da Tubitak Bigg programı jürisi ve mentorluğunu yapıyorum.
2019 yılından beri İşbankası Workup mentoruyum.
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Mentor Yetkinlik Seviyeleri
1 - Konu hakkında fikir sahibi
2 - Konu hakkında temel bilgi sahibi

3 - Konu hakkında aktif çalışma tecrübesine sahibi
4 - Konu hakkında uzmanlık seviyesinde bilgi sahibi

5 - Konuya eğitim/mentorluk verebilecek düzeyde hakim
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